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AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 
—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
 
 
Iruzkina 
 
Senideok: Pazkoaldiko 6. domeka honetan Elizeak gaisoak 
ditu gogoan, eurengan ikusten daualako gure makaltasu-
na, zaintzarako eta maitasunerako deia, eta Jesusen 
agindua bete ahal izateko aukerea. Gure gizarteak —
Frantzisko aita santuaren esanetan— deskartatu, alboratu 
egiten dauz, ez-ikusia egiten deutse. Gure Parrokian 
(beste parrokia askotan lez) ba dago gaisoak gogoan dau-
zan talde bat, hareetaz arduratu gura dauana, gaiso as-
kogaz egoten diranak dira, eurekaz emoten dabe —eta 
pozik emon ere!— euren denpora zati on bat; eta pozik 
hartzen dabez gaisoren bat ikustera edo gurejauna eroa-
tera egiten jakezan deiak… 
 
Bai, senideok: Jainkoak ba dau gure ardurea; egin dau 
epetxo bat gure artean bere Semeagan; eta geure artean 
darrai, Berbiztua geure artean dalako, eta bere Espiritu-
az indartzen gaitulako. Bizi izan daigun haren Barri Ona, 
bestentzat ere, batez ere gaisoentzat eta zahar eta ba-
kartientzat Barri On izan daiten. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 

 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 

 
 
1. Zu zaitugu Artzain ona, 
bizia emon deuskuzu; 
zure hitzak bihotzean 
hazi barri ereiten du. 

2. Maite dituzu guztiak, 
deitzera zatoz zu, Jauna; 
batasunaren bidetik 
maitasunak deitzen gaitu. 

 

3. Bateoan damoskuzu 
betiko gaztetasuna. 
Emon poza_iragarteko 
Jainkoaren Barri Ona. 
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Uraz zipristintzea 
Garbikuntza indarra dau urak, eta behar dogu 
gure makaltasunetatik garbitu gaizan, eta Bateo-
an hartutako konpromisoak garatzera eroan gai-
zan. Hartu daigun, ba, abesti artean, pazko 
ura…: 
 

R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
pekaturako hil ta zeuretzat biztu 

 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 

 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
Aintzarako 
Jainkoaren aintza abesteko gure senide makaldu 
eta bazterreratuak gogoan izan eta aintzat har-
tzera eroan gaizala, harei gure ondasunetan leku 
eginez: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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rren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
†  Gaisoenganako aparteko errukia agertzen 
eban Jesus Jaunaren eskutik zuzendu deioguzan 
Jainko Aita/Amari gure eskariak: 

 
 
—Elizearen alde: gure gizarte honek baztertzen 

dauzan zahar, gaixo eta indarge guztiak izan 
daizan bere benetako altxor preziatu, egin 
daigun otoitz. 

—Gure eliz alkarte honetako gaixo eta zahar guz-
tien alde: eurenganako gure otoitzaren inda-
rra eta poza somatu daien eta behar daben 
laguntza eskatzeko adorea izan daien, egin 
daigun otoitz. 

—Behartsuaren ona bilatzen dauala, baina ahal-
tsuenen alde jokatzen dauan gure Gizarte 
honen alde: guzurrezko agintzetan galdu ez 
daiten eta benetan jokatu daian euren bizi-
tzearen astuntasuna eroan ezin dabenen al-
de, egin daigun otoitz. 
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Itsasoa lehor bihurtu dau, 
oinez igaro dira ibaiaren erditik; 
beraz, poztu gaitezan Haregaz. 
Nagusi da ahal izatez betiko. R/. 
 
Zatoze eta entzun, Jainkoaren bildur zareenok, 
esango deutsuedaz nire alde Harek eginak. 
Bedeinkatua Jainkoa, ez dau-eta uxatu nire eskaria, 
ez deust-eta ukatu bere grazia. R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Eraginkorra da Jesus Jaunaren barri emotea; eraginkorra da 
Ebanjelioa; ba dau deabruak uxatzeko, gure barruan bakea 
sortzeko eta gure bizitza poztasunean jarteko indarrik. Onar-
tuko al dogu gure bizitzako poz-iturri lez? 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 8, 5-8. 14-17) 
 
Egun hareetan, Felipe Samaria urira jatsi eta Mesiasen barri 
emoten hasi zan. Jenteak, Felipek esaten ebana entzun eta 
egiten zituan mirariak ikustean, gogo batez onartzen eban 
haren predikua; izan ere, deabrudun askogandik urteten eben 
espiritu gaiztoek deadarka, eta elbarri eta herren asko osa-
tzen ziran. Poz handia izan zan uri haretan. 
Jerusalemen egozan apostoluek, Samariak Jainkoaren berbea 
onartu ebala jakitean, Pedro eta Joan bialdu ebezan hara. 
Heldu ziranean, hareen alde otoitz egin eben, Espiritu Santua 
hartu egien. Izan ere, artean hareetako inorengana jatsi barik 
egoan Espiritua; Jesus Jaunaren izenean bakarrik izan ziran 
bateatuak. Orduan, Pedrok eta Joanek eskuak buruan ezarri 
eutseezan eta Espiritu Santua hartu eben. 

Jaunak esana 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

Ondo etorri, senideok, pazkoaldiko 6. domeka 
honetako liturgia ospatzera.  
Asko eta handiak dira esku artean darabilguzan 
eta kezkatzen gaituen arazoak (krisia, hautes-
kundeak, familia askoren egoerea, euren etxee-
tatik kaleratuak…). Baina gaur gaisoek izan daie-
la gure arduren gainetikoa eskatzen deusku Eli-
zeak, Frantzisko Aita santuaren esanetan dinos-
kunean gure Gizarteak deskartatu, baztartu, egi-
ten dauzala eta Elizearen benetako altxor dirala. 
Ospatu daigun Jesus Jaunak ez gaitula umezurtz 
lagaten; bere Espirituaz janzten gaitula, bere 
esanetan jarraituz elkar maitatu ahal izan daigun 
eta alkarren zerbitzuan bizi izan gaitezan. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 
EDO… 
 

ABESTU DAGIGUN DANOK misterio handiena: 
garaiturik heriotza Jesus Jauna berbiztu da. 
Aleluia, aleluia, hilobitik biztu Jauna (bir). 
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(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jesus Jauna, gure poz eta bizitza barritua: 
oraindino ez dogu ulertzen-onartzen 
zugandik hartzen doguna zabaldu behar dogula,  
batez ere  behartsuen artean, gaisoen artean… 
 
Gatx egiten jaku guretik urtetea 
eta inorengana joatea, poz emoten bada ere; 
lar itxituan bizi doguzalako zugazko hartu-emonak, 
eta besteengan uste onik ez dogulako-edo. 
 
Emoiguzu behar-beharrezko dogun ausardia 
gaisoaren ondoan egoten jakiteko, 
baztertuen alde oihu egiteko 
eta, zure izenean, poz-emoile izateko. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari.  
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 eta 20 

  
R/.    Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari. 
 
Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari, 
egin eresi Haren izen ederrari, 
emon goralpen eder Berari. 
Esan Jainkoari: «Zuk eginak bai dirala  
   harrigarriak!» R/. 
 
Ahuspeztu bedi lur osoa zure aurrean eresi eginez, 
zure izenari eresi eginez. 
Zatoze eta ikusi Jainkoaren lanak, 
harritzeko dira-eta gizakiakaitik egin dituanak. R/. 
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—Luzaroan herri atzeratuak astintzen eta esplo-
tatzen jardun izan dogunok, eta orain hare-
entzako ateak itxita daukaguzanok, errukia 
erakutsi ahal izan daigun eta euren beharri-
zanetan alkartasuna erakutsi deiegun, egin 
daigun otoitz. 

—Eukaristiaren mahai-inguruan alkartzen garanok 
Jesus Jaunak ez gaitula umezurtz lagaten ja-
kinda, haren irakatsiak eta bizikerea gauza-
tzen ahalegindu gaitezan haren Espirituaren 
laguntzaz, egin daigun otoitz. 

 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Ez dago jasapen bako bizitzarik. Neketsua da Jaunaren barri 
ona iragartea. Sarritan, nahi izan arren ere, geure bizitza ez 
dator iragarten dogunagaz bat. Eta min emoten deusku; atse-
kabean sartzen gara. Baina merezi dau Barri Ona iragarteak, 
eta bizitzea haren arabera egiteak. Merezi dau! 
 
San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik   (1 P 3, 15-
18) 
 
Senide maiteok: Goratu egizue Jauna, Kristo, zeuen bihotze-
tan, eta egon beti prest zeuen itxaropenaren arrazoia emote-
ko eskatzen deutsueen guztiei; baina egizue apaltasunez eta 
begirunez, kontzientzia garbiz jokatuz. Holan, kristau lez do-
zuen jokabide onaz txarto esaka diharduenak lotsatu egingo 
dira zuen kontra esaten dabenaz. Hobe da, izan ere, ondo 
egiteagaitik sufritzea, Jainkoak holan nahi izan ezkero, txarto 
egiteagaitik sufritzea baino. 
Kristok heriotzea jasan eban pekatuakaitik behin betiko —
Errubakoak errudunakaitik—, zuek Jainkoagana eroateko. Gi-
zakia zanez, heriotzea jasan eban, baina bizia hartu eban ba-
rriro Espirituagandik. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 

 
 
Egin deiogun harrerea ebanjelioari, umezurtz la-
gako ez gaitula dinoskun Jesus Jaunari, haren 
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mezua geure bizitzan gauzatzeko gogo beroaz, 
Aleluia abestuz, zutunik. 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 14, 15-21) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Mai-
te banozue, beteko dozuez nire aginduak. Nik 
Aitari eskatuko deutsat, eta beste laguntzaile 
bat emongo deutsue, beti zuekin egon daiten, 
egiaren Espiritua. Munduak ezin dau hartu, ez 
dau ikusten-eta, ez ezagutzen; zuek, ostera, 
ezagutzen dozue, zuekan bizi dalako eta zuekin 
egongo dalako betiko. 
Ez zaituet umezurtz itziko, bihurtuko naz zueka-
na. Laster munduak ez nau ikusiko; zuek, ostera, 
ikusiko nozue, Ni bizi naz eta zuek ere biziko za-
ree-eta. Egun haretan ulertuko dozue Ni Aitagan 
nagoala, eta zuek Nigan eta Ni zuekan. Nire 
aginduak onartu eta beteten dituanak, horrexek 
nau maite, eta Ni maite nauana nire Aitak maite 
izango dau, eta Nik ere maite izango dot eta 
agertuko natxako» 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Ho-


